
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ THAI VIETJET (VZ) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ130 BKK(สวุรรณภมิู) – CEI(เชียงราย) 06.30 – 07.55 
VZ135 CEI(เชียงราย) – BKK(สวุรรณภมิู) 19.55 – 21.20 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

DAY1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภมิู) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – วดัพระแก้ว – วดัม่ิงเมือง – วดัห้วย
ทรายขาว – สิงหป์ารค์(นัง่รถราง)  – วดัห้วยปลากัง้ – เชียงรายไนทบ์าซ่าร ์       (B/L/–) 

04.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI 
VIETJET (VZ) โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯคอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือ
รบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 
*กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

06.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัชียงราย โดยสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIETJET 
(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ130 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

07.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย  
08.10 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูท่ีส่นามบนิ 
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  เมนู โจก๊ หรือ เซตอาหารเช้า    

น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัพระแก้ว ตัง้อยูท่ีถ่นนไตรรตัน์ ใจกลางเมอืงเชยีงราย วดันี้เองทีไ่ดค้น้พบ พระแกว้
มรกต หรอืพระพุทธมหามณีรตันปฏมิากร ทีป่ระดษิฐานอยู่ ณ วดัศรรีตันศาสดาราม(วดัพระแก้ว)กรุงเทพฯ ใน
ปัจจุบนั ตามประวตัเิล่าว่าเมื่อปี พ.ศ. 1897 ในสมยัพระเจา้สามฝัง่แกนเป็นเจา้เมอืงครองเชยีงใหม่นัน้ฟ้าได้ผ่า
เจดยี์ร้างองค์หนึ่งและได้พบพระพุทธรูปลงรกัปิดทองอยู่ภายในเจดีย์ ต่อมารกักะเทาะออก จงึได้พบว่าเป็น
พระพุทธรูป สเีขยีวที่สรา้งด้วยหยกซึ่งก็คอืพระแก้วมรกต ปัจจุบนัวดัพระแก้ว เชยีงรายเป็นที่ประดษิฐานพระ
หยก ซึง่สรา้งขึน้ใหม ่ในวาระที ่สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี มพีระชนมายคุรบ 90 พรรษา 



 
น าท่านออกเดนิทางไปสู่  วดัม่ิงเมือง ไดร้บัพระราชทานวสิุงคามสมีา เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๓ เดมิเป็นวดัไทใหญ่ มี
อายเุท่ากบัเมอืงเชยีงราย เนื่องดว้ยในสมยัก่อนมชีุมชนไทใหญ่อาศยัอยู่รอบบรเิวณวดั ประกอบกบัมศีลิปะศาสน
สถานและศาสนวตัถุแบบพมา่ จงึถูกเรยีกขานว่าเป็น วดัเงีย้ว หรอืชาวเชยีงรายเรยีกว่า วดัจา๊งมบู (ชา้งหมอบ) 
นอกจากนี้ยงัมเีจดยีเ์ป็นปชูนียสถานเก่าแก่ทีม่คีู่มากบัวดัเป็นศลิปะแบบลา้นนา เดมิก่อนการบูรณะเป็นรปูทรง
พมา่ทัง้หมด แต่ต่อมาไดร้บัการบูรณะใหม ่โดยสรา้งเจดยีบ์รวิารตัง้ไวส้ีมุ่ม ประดบัดว้ยฉตัรศลิปะแบบพมา่ 
ชาวบา้นเรยีกเจดยีน์ี้ว่า “พระธาตุมิง่เมอืง” 

 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัห้วยทรายขาว หรอืทีเ่รยีกว่า วดัทรายขาว ก่อสรา้งขึน้ราวปี พ.ศ. 2400 
โดยการสนบัสนุนก าลงัทรพัยข์องตระกูลอรยิะมัง่ เป็นวดัทีโ่ดดเด่นดว้ย สถาปัตยกรรมทีง่ดงามและมคีวามแปลก
ตา ภายในวดัจะไดเ้หน็ศลิปะปนูปัน้รปูเทพเทวดาต่างๆ ในศาสนาพุทธ  อกีทัง้วหิารวดั ทีอ่ยูบ่รเิวณดา้นหน้าของ
ประตูลว้นถูกออกแบบดว้ยความประณตีในการแกะสลกัของวดั มลีวดลายทีซ่บัซอ้น ท าใหม้คีวามน่าสนใจเป็น
อยา่งมาก 

 



เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าท่านออกเดนิทางสู่ สิงหป์ารค์ (ไร่บญุรอด) เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีเ่ตม็ไปดว้ยจดุท่องเทีย่วน่าสนใจ
และกจิกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงทีถ่อืเป็นไฮไลทข์องไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดอืน
พฤศจกิายน-เดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปี) ฟารม์สตัว ์เสน้ทางกจิกรรมผจญภยั โดยหวัใจหลกัของทีน่ี่คอืการมุง่เน้น
ท าการเกษตรแบบผสมผสาน รกัษาสมดุลของธรรมชาต ิและการอยูร่ว่มกบัชุมชน (รวมค่าบริการรถรางแล้ว) 

 
น าท่านเดนิทางไปยงั วดัห้วยปลากัง้ เป็นอกีวดัหนึ่งของจงัหวดัเชยีงรายทีส่วยงามตัง้อยู่บนเขา และมเีนินเขา
รายรอบวดั สามารถเหน็ววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม จุดเด่นของวดันี้ คอื " พบโชคธรรมเจดยี"์ ซึง่เป็นเจดยีท์ีสู่งถงึ 9 
ชัน้ รปูทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศลิปะจนีผสมลา้นนา ภายในเจดยี ์ประดษิฐานพระพุทธรูปและพระ
อรหนัตต่์างๆ  นอกจากนี้ยงัมคีวามเชื่อกนัว่าหากใครไดม้าเยอืนวดัแห่งนี้จะเหมอืนกบัไดข้ึน้สวรรค์ 

 
จากนัน้เดนิทางไปยงั เชียงรายไนทบ์าซ่าร ์เป็นสถานทีท่ีร่วบรวมหลายอย่างไวด้ว้ยกนั ไมว่่าจะเป็นของทีร่ะลกึ
ฝีมือชาวเขา เสื้อผ้า เครื่องประดับของคนพื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมือง และสินค้างาน
ศลิปหตัถกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยงัมอีาหารสตรทีฟู้ด ใหอ้สิระทุกท่านในการเลอืกซือ้ 



 
ค ่า อิสระรบัประทานอาหารเยน็ ณ เชียงรายไนซบ์าซ่าร ์

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั TANYA INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

DAY2 ร้านจโูม้ง – วดัร่องเสือเต้น – ไร่ชาวงัพดุตาล – พระบรมธาตเุจดียศ์รีนครินทรามหาสนัติคีรี 
(B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางไปยงั ร้านจูโม้ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ของ อ.เวียงชยัที่
ผสมผสานความสวยงามของทอ้งถิน่เหนือดว้ยบรรยากาศทีม่หีน้าผาและๆภูเขาทีเ่กดิจากธรรมชาติ และเป็นจุด
ทีม่เีอกลกัษณ์ทัง้ภูมทิศัน์และประเพณีทอ้งถิน่ มจีุดชมววิทอ้งทุ่งและจุดถ่ายภาพกบัววิทวิทศัน์บนพืน้ทีก่ว่า 10 
ไร่ให้ได้ถ่ายภาพกันอย่างจุใจ นอกจากจุดถ่ายภาพแล้วก็ยงัมี ชา กาแฟ ขนมไทยพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน
หลากหลายชนิดจดัเอาไว้ แล้วก็ยงัมกีิจกรรมให้เดินเก็บผกัผลไม้ปลอดสารพิษโดยสามารถทานที่ร้านหรอื
กลบัไปท าทีบ่า้นไดด้ว้ย 

 



น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวดัที่มคีวามสวยงามทางพุทธศลิป์ สถานที่โดดเด่นของวดั
แห่งนี้คอื “วหิารร่องเสอืเตน้” ซึง่มคีวามโดดเด่นของวหิาร ทีม่ศีลิปะของตวัวหิารทีส่วยงามและมเีอกลกัษณ์ เป็น
ศลิปะแนวประยุกต์ ทีม่ศีลิปะที่มคีวามสวยงดงามแปลกตา โดยใชโ้ทนสนี ้าเงนิและสฟ้ีาเป็นหลกั พระพุทธรูปสี
ขางองคใ์หญ่ และภาพเขยีนฝาผนงัทีม่คีวามงดงาม อ่อนชอ้ย  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั ไร่ชาวงัพดุตาล เป็นไรช่าตัง้อยูใ่นพืน้ทีด่อยแมส่ลอง ซึง่มทีัง้ไรช่าและทีพ่กัเรยีกว่าไป
ทีเ่ดยีวไดท้ัง้พกัผ่อนกนิบรรยากาศทีห่นาวเยน็และไดเ้กบ็ชาหรอืดูการเกบ็ชาของบนนัน้เราสามารถสมัผสัได้ถงึ
กระบวนการพถิีพถินัในการเก็บชาและการรกัษาคุณภาพของชา แล้วยงัมคีาเฟ่ที่มกีารตกแต่งที่สวยงามท า
คลา้ยๆกบัอยูบ่นยอดภเูขาของชาวจนีมทีัง้สงิหแ์ละเรอืนรบัรองทีเ่ป็นแบบจนี 

 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปชม พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทรส์ถิตมหาสนัติคีรี ตัง้อยู่บนยอดดอยสูงสุด
ของแม่สลอง ห่างจากหมู่บา้นประมาณ 4 กม. มถีนนลาดยางตดัขึน้ไปยงัพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสูงชนัคดเคี้ยว
มาก พระบรมธาตุฯ สรา้งแลว้เสรจ็เมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเดจ็ย่า เป็นเจดยีแ์บบ
ลา้นนาประยุกต์ บนฐานสีเ่หลีย่มลดชัน้ สูงประมาณ 30 ม. ฐานกวา้งดา้นละประมาณ 15 ม.  ประดบักระเบือ้งสี
เทา มซีุ้มจระน าด้านละสามซุ้ม เรอืนธาตุประดบัพระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค์ระฆังประดบัแผ่นทอง แกะสลกั
ลวดลาย ใกลก้บัองคเ์จดยีเ์ป็นวหิารแบบลา้นนาประยุกต์ทีต่ ัง้ของพระบรมธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของเทอืกเขาดอย
แมส่ลอง จงึชมทวิทศัน์ไดก้วา้งไกล โดยเฉพาะในยามเยน็ ขณะเดยีวกนัองคพ์ระธาตุยงัเด่นเป็นสง่า มองเหน็แต่
ไกล เป็นสญัลกัษณ์อกีอยา่ง ของดอยแมส่ลอง 



 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู อาหารจีนยูนนาน 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั TANYA INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

DAY3 พระต าหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วดัพระธาตดุอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง – ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง – กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)                                         (B/L/–)    

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางไปยงั พระต าหนักดอยตุง โดยเริม่ด าเนินการก่อสร้างเมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม 2530 เมื่อ
สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ม ีพระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านัน้มพีระราชกระแสว่า หลงั
พระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่เสดจ็ไปประทบัที ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ส านักงานราชเลขานุการในพระองค ์จงึ
ไดเ้ลอืกดอยตุง ซึง่มทีวิทศัน์สวยงาม ขณะเดยีว กนัสมเดจ็พระศรนีครนิทรา บรมราชชนนี เมือ่ทรงทอดพระเนตร
พืน้ที ่เมื่อต้นปี พ.ศ. 2530 กท็รงพอพระราชหฤทยั และมพีระราชด ารจิะสรา้งบา้นทีด่อยตุงพรอ้มกนันี้ ยงัมพีระ
ราชกระแสรบัสัง่ว่าจะ ปลกูป่าบนดอยสงูจงึก าเนิดเป็น โครงการพฒันาดอยตุงขึน้ 

 

น าท่านเดนิทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมอืงหนาวบนพืน้ที ่25 ไร่ อยู่ในแอ่งทีร่าบดา้น
ทศิเหนือของพระต าหนักดอยตุง ตัง้อยู่บนพื้นที่เดมิของหมู่บ้านอาข่าป่ากลว้ย 62 ครอบครวั ในอดตีหมู่บ้านนี้
เป็นเส้นทางผ่านที่ส าคญัและเป็นที่พกัของกองคาราวาน ที่ล าเลียงฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอีน และอาวุธสงคราม 
ประกอบกบัทีต่ ัง้มลีกัษณะเป็นหุบลกึลงไป บา้นเรอืนอยู่อย่างอดัแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่องความสะอาด 



ขยะ และน ้าเสยีได ้ทางโครงการพฒันาดอยตุงฯ จงึขอใหห้มู่บ้านยา้ยไปอยู่ทีใ่หม่ ห่างจากทีเ่ดมิราว 500เมตร 
แต่ตัง้อยู่บนเนินเขา กวา้งขวาง และสวยงาม เป็นทีพ่อใจของชาวบา้น ส าหรบัสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมอืงหนาว
สรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชด ารขิองสมเดจ็ย่า เพื่อใหค้นไทยทีไ่ม่มโีอกาสไปต่างประเทศไดเ้หน็ไมด้อก
เมอืงหนาวที่สวนแห่งนี้ ซึ่งได้รบัการดูแลให้สวยงามตลอดทุกวนัทัง้ปี โดยดอกไมจ้ะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งดว้ยพนัธุไ์มด้อกไมป้ระดบัสวยงาม ผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนออกดอกตลอดปี กลาง
สวนมปีระติมากรรมเด็กยนืต่อตวัของ มเิซยีม ยบิอินซอย โดย สมเด็จย่า พระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่อง 
(continuity) สื่อถึงการท างานจะส าเร็จได้ ต้องท าอย่างต่อเนื่อง นอกจากแปลงไม้ประดบักลางแจ้งแล้ว ยงัมี
โรงเรอืนไมใ้นรม่ดว้ย จดุเด่นคอืกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารชีนิดต่าง ๆ ทีอ่อกดอกสวยงาม 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเดนิทางไปยงั วดัพระธาตดุอยตงุ นบัเป็นโบราณสถานอนัเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุ
ทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของ จ.เชยีงราย ถอืเป็นเจดยีแ์ห่งแรกของเมอืงลา้นนา ซึง่มคีวามเก่าแก่ สวยงาม มองเหน็
ววิธรรมชาตขิองเมอืงเชียงรายได้อย่างเต็มตามลีกัษณะเป็นเจดยีส์ทีองอร่าม 2 องค์คู่กนัและถอืเป็น พระธาตุ
ประจ าปีกุน ถอืว่าครัง้หนึ่งในชวีติผูท้ีเ่กดิปีกุน ควรไดเ้ดนิทางมาสกัการะเพื่อความเป็นสริมิงคงและความรุง่เรอืง
ในชวีติ 

 

น าท่านออกเดนิทางชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตัง้อยู่บนภูเขาสูง เป็นไร่ชาที่ปลูกลดหลัน่เป็น
ขัน้บนัไดบนภูเขาสูง และยงัเป็นจุดแลนด์มารค์ ทีทุ่กคนจะไปยนืถ่ายรปูกบัววิไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้



แล้วที่นี่ยงัมรี้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บรกิาร และที่ไร่ชาฉุยฟงยงัสามารถชมิชาและเลอืกซื้อชา
คุณภาพดหีลากสายพนัธุ ์เป็นของฝากได ้ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงาม  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย  

19.55 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย ไทยเวียดเจท็ THAI VIETJET (VZ) เท่ียวบินท่ี VZ135  ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี  

 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่
ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

21.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

*********************************************************************** 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

12 – 14 เมษายน 2564 10,999 2,000 

13 – 15 เมษายน 2564 10,999 2,000 
**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 

**ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  



- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิัทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่ว
ใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้

คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิัท
ประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
 
 



เง่ือนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 24 ชัว่โมง เช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาช าระเงนิมดั

จ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านได้ท าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัิหากไม่ได้รบั
ยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้
มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด
มทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้
ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากค่าทวัรจ์ านวนเตม็ และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเที่ยวปิดใหบ้รกิาร เป็นต้น โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านั ้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่พื่อท าการยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 



- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้ง ให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณี
ทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิ
ก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบินภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณทีีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึน้อยู่
กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัให้มากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 



 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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